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w sPmr'ie ogłoszenia otwartęo
konkursa ofert na realizację zadań
z zakresu sportu na terenie
Uzdrorviskowej Gminy

Miejskiej
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Na porlstawie art.3.0ust. l oraz
ust.3pkt4ustarl.v- zdnia 8nmrca
1990r. osantorządzie gnlinnynr (tj.
Poz, l:i73} iarr,27ust, li3 il;
Dz.U.
zdnia 35czerwcł:.0l!n ;;ń#Ti.
omz w oPartiu o uchwalę Nr
or.r. z.a'Opoa l1331
XIl/33/l9 Raa),: nłie;srl.j ;S;;;ni*_zo.oi.,-l"o"iu
określeniarvarunkórł itrybu
}j'.i..p,lia 20l9 r. rv sprłlvie
Ń;;;;'o
tońi" jd.ii ;;ń slu;ących rozrvojowl
następuj€:
sporłu. zarząrJza sii; co

z]0]l r"

,..l*r?*i-Tioij§"r"'ilili*,§t}*;§,rłł.,"u'''"cje
§ 2,

tv?03l mku zndań zzakrcsu §portu na

teri:nie

ł,eśćogłtrszeltia o otrvart),ln honkursie
ofert stanorvi zalącznik do ninicjszego
załzątlzenia.

§ 3. Ot*,arry konktrrs otbrt trgłasza się:
l)

w Biulet3.nie lnfirrnlacji Publiczne.i"

2) na tablic1, ogloszer1 Urzędu
Mie"iskiego rt Szczarvnie-Zdroju.
3) na stronie intemetowe.i lJrzędu
*

Miejskiego \t§§.szczaivno-zdĘ.pl.
{.
Wykonanie zatądzenia porvierułr
§
się §ekretarzorvi Miąsla.

§

§

Zarządzenie wchodzi rt zycir., z,Jnienr
pldpisania.

efor*F&oruk
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Nr Xllt33tlg Rady Miejskiej

rv Szczawnie_ZdĄu z.łJnia 13sierynlia

2$l9 r, w sPrarłie okreŚlenia rvarunkórv i trybu finansorvania rł formie
dotacji zadań slużących rozwojowi
sPortu oglasza otrtalY konkum of'ert na realizac_ię zadania pulrliczllego z zakresu
przez

wspierania rozwoju spotlu

U zdr orv
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i

n
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ą Szu:zaw
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Rodzai zadania: WsPieranie rozwoju §portu pnsz Llzóro*iskową Gnrinę

MiejsĘ Szczawno-Zdró!

w 2O2l r.
lVYsokoŚĆ Śrcdków publicznych ptuśznaczonych na realizację zsdania l6.fril,{X}
zŁ
I.

Cele publiczne z zakresu sportu objęte konkurcem:

l. poprawa warunków uprawiania spolttl przez czlonkórv klubórv spońow)/ch,
2, umozlitl'ierrie nrieszkańcom Gminv uprawiania §rnrtu i udziału we wspólzarvoclnictrvie
spońolvym jako
fornlie akgr,vnclŚci fią,cznej rv klubaclr sjclrtorłych w róinych dyscyplinach s;rortorvych
i kategoriach rviekorvych.
3, PoPrarva

koncll"cji tizycznej i ps_vchicznej społecznościlokalnej poprzez zrviększenie dostępncrści

nlieszkańcórv Gnlirr-v do rvszelkiej działalnościsportow;j prortaclztlnej prz*iłluu} §pofio\ye.
-l, PoPulan'zowanie sPortu iakty,rvnegcl lrybrr
ryrval izacj i spclrtowe.i -

zycia pclprz,ez organizorvanie zau.odó\Ę sportowyclr lub innej

5. krcorvartie Poz}t}wnego rvizerunkrr Crniny popruez promrrcję sportu i ah,tyrr nyclr tbrnl
stylu

Il. Zasady przyznawania dotacji:

§cia.

1.o dotację ubiegać się mogą kluby sportowe dzialające na terenie uz..drorviskorvej Gminy Mie.isl:iej
Szczawno-Zdrój. niezaliczone do sektora tinansórv publicznycir i niedziałające w celu osiągnięóia zryshi.
2. Dotacja udzielana jest na podstawie wltioskłt. Fornrulag wniosku stanorvi załącznik Nr l do Uclrlvały
Nr
Xll/33/l9 Radl'Miejskiej lvSzczawnie-Zdreiju zdnia 23sierpnia ]0l9r_ rvsprawie okrą(lenia warunków iq,tru

finansorłania
3.

rł- fornlie

dotacji zadań słuźącychrozwojowi sportu,

DotĄa moze hyć p"zeznac.§lla

l ) real izacj

na finansorvanie lub dofinansoryanie:

i progTantórv szkol enia spor1o\\iego.

2) zakupu sprzętu spono\yego"

3) pokrycia kosztórv organizowania zawodórł sportorvych. lub uczestnict\ła w takich zau,odaclr.

4; Pokrycia koszlórv korrystania z obieiitórr §pońort}ch dla ceiów szkolenia sportot\ego
5')sfinansolvania stypendiów spoftortyclr i wynagrodzenia kadry szkoleniorvej.

'ł. Dotacja nie

moz-e b_vć przeznaczona na linansorvanie lub dof'inansorvanie:

l) transfbru zarvodnika z innego klubu spońarvego.
2) zaPlatY kar- mandatów i innl,ch oplat sankcyjnl,ch naloźonych na beneticjenta lub osob,v w

llinl zrzeszol1e.

3}zobowiązań beneficjenlazzaciągniętej poźyczki. kredytu ltń rłlkupu papieńrł rvańościortych oraz kosztriw
obsługi zadłużenia.

4

1

5}

rvypłaty wyltagrodz.enia dla zawodnika.

kosztów. które wrrioskodawca poniósl
dotacji.

lu

realizację prrcdsięrvzięcia prted zarvarciem umowy o utlzielenie

6) zakupu nagród dla :zawodników" ircnerólv.
5. Wymagany rvkład wlasnv oferenta w realizacię zadania.
ld: B220C39l]-7]l}3-1]jt;-8C50_5l:A7{'r)3.]l]

l.]1..

lłdpisan}

Slrona l

6. Złoż-enie rvniosku nie jest ńrvnoznaczne
z przyz$aniem doracji,

7,

ZłoŻenie rrniosku

o dotac.ję nie

wnioskodarłca' WnioskodarvcY

rzeczolvego zadania lub

8'

grvarantqje prqałrrlia środkórv w
rvysokości. o którąrwstępuje

P"-'iug,4"-,orak#p,2;Ń(u
J ł----

rez1,*tnacj a

i

prawo proporc.ionalnego zmniejszenia
zal.resu

reaiiiacjizadania.

W PrzYPadku otrzYmallia dotacji u'niźszej
kwocie niz rvnioskowana. Wnioskodarvca

::ŁXifi#§:lffilil.il*;:*rjn" ;;7;;
lII. Ternrin i warunŁi realizaeji
l' Dzialania objęte wnioskienl

zoborviązan1, jest
ilffi'liio_y*uni. pisrna,l;d;,;il;*#.#§6znanej

zatiania:

muszą mieścic się w zakres ie clzialańsratulouych
oferenta.
2. Tennin realizacji zadaniaokreśla
się od dnia zarvarcia umol}y do 31.12,ż0?l
r.

3' Po zakończeniu reatizacji zadania
wnioskoclarv.u ,ob::yĘuny jest
z.łożyćsprawozdanie. Fonlularz
sPrawozdania stanowi załącztlik
Nr3 do Uchr,vaĘ, N. ilil-:vl9 Rady
23 sierPnia 2019 r' rv sPrarvie
.N{iejskiej rv Szczarvnie_Zdroju zrlnia
okreŚlenia w'arunkó* i trybu Rnansowania
* ror,-,rie clotacji zadań ituzącl,ch
rozlvr_rj ow i §p]!.tu.
4' Szczegółowe

.uarunki realizacji i finansorvania zadania ure8ulowane będą lv umorvie zawartej ponriędzy
Y;*#::Xi:3,ffT-r#:Xrr*1,1f:;;;j-;;,ń'fif"1'ni ,*p."*";;;*; klubu sport*ĘJ,_goaui.
IV. Termin, miejsce i sposób składania
wniosku:

l' Wniosek

o udzielenie

rlotacji \fraz_ z *.,ymaganymi załącznikami
sklada §ię rv terminie do dnia
fri..ilł;r,
*
śr-.r"runi*-Zli"-*
ul. Tatleusza Kościuszki l7"
58-3l0 Szczarvno-Z'l'oj, *6'iu'" obsiuei
*[[.i.,r..i k<lpercie.zdopiskiern ..Wniosek oprzyznanie
dotac.ii na wsparcie p1,o;ektu , rux*u.pui.u-'1licą
.5119irta y
,ię J-i" ipi.,rvu ofbrty do Urzędu.;.
2. Do wniosku nale§ dolącąć:
26 października 202I r, do goriz,
rł.oo. tv urzęozie

l)

aktualnY odPis lub lq'ciąg z Krajowego
Rejestnt §ąd,o'vego. lrrb innego wlaścirvego
rejestru
-stronie lub er.videncji
fr'i'nińu lub ióso kTpię pot,ui",,i.o"ą
io ,go.lnośe

:':§il§:-"#fii:§"#ljT-iTr

"l-ł"i.l-.i

?) aktualny statut lutl inny dokument
zawierają.cy zakres oclpowierlzialności podmiotu
omz wskazujący organ}.
uPrawnione do składania ośrviarjczeR
ira"iąganilrr. irnienitl oferenta.
.rr.rtti"ubowiązań
Potrvierdzonv rra kłzdej stronie za zgorJnośćz.,,ry,ginałe-m
na dzieri złożenia,ofbĘ.

fi;J*"h

3' W PrzYPadku sktadania
podnliot ,yię:.j niż Jetlnego rvniosku r*,
danym konlnrsie. wl,magany jest
jeden konrPlet załącznikórł Przez
1dołącńi:Jo i*ane; i"r"i ,"ipowiednią atlnotĘą. że z_alączniki winny
urvzględniolt§'

prł rozpatry\!,aniu

kazdego

," rloń3-,.t *";*rJ-,

.n.

b.yć

§,m konkursie}.

'l' NaleĄ' udzielić odPowiedz-i rła rvsirystkie p.vtania (rrniosek kompletnie
rvy.pełnion1.): jeżeli którekolt.iek
;+"1d; ;;pirują. ..nie dotycz1,". Wymaga się. aby

PY'tanie nie dotYcz-Y rvnioskodarvcy nalezy to;u.no

ifi T§tT,Hl

X,*mijr!"* :, ,d;l;;;;ó; '-ś;;#;JLzgotl
"rlnrzwę

n

ość,o,} gł, a

l

ó,n §.,*,' w

dohonatte

n

zadania" naleąY PtrdaĆ nazwę rvlasną chanrkteryzującą
kńtho rfit7nj zadania

".j;|J§iając
,.'"j;§l['§ri§.:ilH:'#Ł_Jii:t§|;"-ilrf;::.

i

o, r oao,o*ę

istotrr_v

dla

pĘez potlnrior nieuprarvniony lub złozone po wvmaganym

V. Termin, tryb i kryteria rozpatr.rrvania
nniosków:

"""l;,.T,.llT*:$#'affirrnogi

tbrmalne rcZpatruje korrlisja konkursorya porvołana
rv drodze zarządzeniapnez

2' PruY rcąatr!-lYanitl wnioskórY o prą,enanie
domrji na realizację zadania komisja konhursorva
będzie

urtzględniała:
|)

dochorvanie rvymagań filrnralnych.

2) znaczenie zgłoszonego projektu
dla realizacji celu publicznegc}. o któryni mowa rr. pkt.
l.

3) lvlsokoŚĆ Środkórv butiżetorv;,ch przeznaczonvch
na z_organizorvany konkurs projektórv.

ld: B]20C398-7:83-ł:_]l-j_8c5(1-5tl^7CD_ąjB

l

-?l.. 1r,,4nl*n_t

i'ittrlnit ?

-'#;j;fil"r:#ir;*.n'o'u"

kalkulac'ię kosaórv realizacji pĘekru
(kosaorys pojektu1 w zr,ł,iązku
z zaŁresen"t

5) rnożlilvoścreal izac.ii projektu.

",o,""H*1:"?i":;}ffi:'§i:"lffi"Y;§*f#cę

dotacji zbudzetu Gmin_v bioęc
pod urvagę rzetelność

7) Planowan3' lvkład rzeczo\t}
i osobon,-r,- \y tym śrviadczenia rr.olontariusą

,d;ł#i:1*H.]J'lffiXi"ffi,:|il§oi*T;:'"oowi

i pracę spoleczlą.

Szczarvlra-zdruju protokól prac
z
komisji zar,vieraiący

4. Decyz"ję rv sprcwie przyznartiadoracji
oraz.iej rvysokości podejmuie
Burmistrz Szczanvna-ZłJrojtl.

*"}*;1'jl i,ffi§rX |jli}fi;i,ifl,:
o.,r':"T;'l'jl.|uu'*''n'a

'-

sPrarrie wl,bclru rvnioskórv i
uysokościprryz:lanej dotacji
iest

Sz-czarvna-ZdĄu stanorvi poclstarvę
do zauarcia tlmów z podnliotami. którvm

7' Bumlistrz Szcz-av;na,Zdroju
zasrzega sobie pxalyo oclrvołania
konkunu bez podania pftł,cąny.
wyniki rozsrrrygnięcia konkursu wnioskórv.
obejniujące wskazanie klLlbu
sporttlwego. nazwę zadania oraz
krvotę dokcji PrzYznatlej na jego
realizaeję, podane zo§taną do publicznej
wiadomclści poprzęzzamieszczenie
rv Biule§'nie lnfornlacji
Publicznej i na stronie internetowei
Uzdrowiskor,ej Gmin1, Miejskiej
Sz,czawno_Zdroj

oraz na tablicY' ogloszeń {,Jzędu
tvliejskiego rł Szczarvnie-ZdĄu
rł l,ennitlie drl
po§tępcnl,an
ia konkursotvego.
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§lrtlna
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UZA§ADN|ENIE
Zgodnie Zprzłjętąuchrvałą
Nr Xll/33/l9 Racly Miejskiej
rv Szczawnie-Ztlrojr t z dnia23sierpnia
Żal9 r' w §Pmwie określenia
lvarunkórv i trybu finun.oruu]i,;
zadańsłuz_ących
rozwcljorvi §pottu uzrlrorviskorva
cmina Miejska szczarvno-zdroj
rnoze zlecaćklubom spońolvym

";;;*,

zrviązkom sportow,vm
do

Do

rea l izacj

i zadan ia pu

bl

oraz

iczne.

PriorytetowYch z-adań Gmirry zgodnie
z prą.ję|ą Uchrvałą naleĄ: poprawa
uPrawiania sportu
rvarunllów
Ptzez członkórv klubów sportowyclr.
umozliwienie mieszkańconr
Cminy uprawiania
sPOńu i udziału rvs rvsPołzarvodnicfił'ie
SPortowym jako fonnie
akry,rvności liz,r..cznej rv klubach
rv róznYch dYscYPlinach
sportow;ich
sPortolv,y-ch

i

kategoriach wiekox_vclr.

poprawa konclycji ti*-czneji
ps_vchicznei
sPołecznoŚci lokalnej
wlrzez. zwiększenie dostępności mieszkańcórv
Gmin_v do *szelkiej dziatatności
sPortotvej Prowaclzonej
Pzez klub-v' s'ofto}ve. popularyzorłanie spońu
i akryrvnego trybu ą.cia
organizorvanie zarvodów
wpn:_ez
sPorrowYch lub innei
rywalizacji sponorvej- kreorłanie p'ltywnego
wize,rrrnku
Cmin,v poprze7,pronrocję
sporru i aktyrvn,r,ch fonn
st_vlu ż_ł_cia.
Zadanie będzie realizowane
Poprzezfunkcjontljące na terenie Szczauna-ZdĄu
kluby sportowe.
Mając na uwaclze poiryz§ze.
pocljęcie zarząlJzsnia jest
zasaclne_

&r*r
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